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Az előadás felépítése

• Fogalmi áttekintés (Merre tart a világ?)

• Az IoT könyvtári lehetőségei
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Internet of Things (IoT)

Az Internet of Things fogalmával olyan ember által 
megalkotott eszközöket határozunk meg, melyek 

képesek adatokat továbbítani, fogadni az interneten 
keresztül. (Megfelelő szenzorok segítségével akár 

önállóan is!)
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Az Internet of Things (IoT) magyarul

• Dolgok internete 

• Tárgyak internete

• Internet dolgai

• Hálózatba kötött dolgok 

• Internet ott tárgyak
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• Kevin Ashton (1999)

• 2009 (RFID Journal) 

• 50 Petabyte 2009-ben (Fordulópont!)

• (Ma már Exabyte!)

• A munkát (feltöltést) a tárgyainkra, 
gépeinkre (smart eszközeinkre) kell bíznunk! 

Az IoT kezdetei
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Ha valamennyi mérhető adat gyorsan és 
pontosan felkerül az internetre?

• Az adatok nagyban csökkentenék a termelési 
veszteséget és nem lenne felesleg!

• Mindig képesek lennénk megítélni azt, hogy mikor kell 
egy elromlott alkatrészt kicserélni, javítani!

• Melyik termékünk friss, illetve melyik romlott meg?

Az IoT megváltoztathatja a világot, éppen úgy, 
ahogy egykor az internet megváltoztatta azt!
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Kapcsolódó fogalmak

• Internet of Everything (IoE)

• Internet of Living Things (IoLT)
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• Az Internet of Everythnig
(IoE) interneten keresztül 
lezajló hálózati 
kapcsolat(ok). 

• Az IoT csupán a hálózatba 
kapcsolt fizikai tárgyak 
összessége és nem tartalmazza 
az ember-ember (P2P) közötti 
internet segítségével történő 
hálózati kapcsolatot.

Forrás: Cisco Systems Inc. 9



Internet of Living Things (IoLT)

• Élő dolgok  internete

• Smart fitnesz karkötők (Fitbit)

• (pulzus mérés, alvásciklus-elemző funkció, 
elégett kalóriák számának a mérése…stb.)

• Speciális szenzorok az állatok, növények számára.

• (fény, pára, hőmérséklet, növekedés nyomon követése…stb.)

• Részterülete az IoT-nak
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Ez már egy Smart világ?
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Okostelefonok…

IBM Simon Personal Communicator (1994)
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Okostelefonok (2014-2020)

Forrás: 
statista.com
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Az 50 milliárd eszköz jóslata
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„Az adatrobbanás korában élünk!” (Bőgel György)
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Otthon, édes okos otthon!
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Smart City
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ÚTBAN A SMART LIBRARY FELÉ?
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Az RFID rendszerek
(Kevin Ashton – RFID Journal)

QR-kód

Smart label (okos címke)
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A BluuBeam

• Az iBeacon alapjaira épül

• Bluetooth Low Energy (BLE) technológiára épülő 
hardver, szoftver kombináció.

• A rendszer alapját a könyvtár különböző pontjain 
elhelyezet jeladók, azaz a „Beam-ek” képezik.

• A jeladókon keresztül a könyvtárosok üzeneteket 
(szöveget, képeket, videókat, értesítést az aktuális 
eseményekről) küldhetnek az olvasók részére.
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BluuBeam videó
https://www.youtube.com/watch?v=2S6CdAFmr5s
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• Kis energiaigény (kíméli az okos eszközünk akkumulátorát)

• „Bring your own device” – Mindenki hozza a saját eszközét
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Mire van szükségünk?

• Bluubeam applikáció

• Bluetooth kapcsolat

• Megfelelő távolság (40 láb) a jeladóktól

• A könyvtáros a „Beamer”

• Nincs szükség internetre!

• A BluuBeam jeladó
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Hány darabra van szükségünk?

• Legalább 5 Beam

• 1000 m2-ként akár egy Beam is elég lehet!

• A könyvtár tereitől és a megosztandó információ 
mennyiségétől függ!

• A Beam-ek gombelemmel működnek.
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A jeladókat 

a könyvtár akár olyan struktúrában is elhelyezheti, 

hogy az olvasók saját maguk tudják felfedezni a bibliotéka tereit, 

illetve szolgáltatásait a BluuBeam alkalmazás segítségével.
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A BluuBeam applikáció
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A StackMap

• A Stanford University diákjainak az ötlete. 

• Túl nehéznek találták az eligazodást az Egyetemi Könyvtárban.

• Létrehoztak egy belső térképészeti webes alkalmazást, melytől 
azt remélték, hogy megoldja a problémát.

• A térkép a  katalógusból érhető el.
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University of Salford (Manchester)
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Frisco Public Library (USA)
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Hogyan működik?
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Számos pozitív érv a StackMap használata mellet:

• Időt takarít meg a könyvtárhasználóknak.

• Időt takarít meg a könyvtárosoknak.

• A könyvtárhasználói magánszféra növekedése.

• Önkiszolgáló szolgáltatás.

• Elérhető az év minden napjának minden órájában.

• Emeli a könyvtárhasználói élményt.

• „Az elejétől a végéig tartó” keresési élményt biztosít a 
könyvtárhasználóknak.
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Augmented Reality (AR) –
A Kiterjesztett Valóság
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Augmented Reality (AR) – A Kiterjesztett Valóság

• Egy számítástechnikai szoftver eszköz. (mobilalkalmazások)

• Egy okos eszköz kameráján keresztül látott élőképet a 
szoftver egy virtuális tartalommal egészíti ki.

• Képesek vagyunk valós világhoz virtuális képeket, 3D-s 
modelleket, vagy egyszerű információkat hozzárendelni.

• Nem szabad összekeverni a Virtuális Valósággal, mert míg 
az utóbbi egy számítógép által generált, elképzelt virtuális 
világot jelenít meg, addig az AR csupán kibővíti a valóságot!
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Pozíció és irány alapú AR

• Az AR  szoftver GPS koordináták segítségével 
meghatározza a készülék pontos helyzetét.

• Ezen adatok alapján az alkalmazás információkat közöl a 
felhasználónak a közelben lévő pl.: üzletekről, éttermekről, 
múzeumokról, látványosságokról.

• Ezek az információk interaktívan jelenek meg a kijelzőn.
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Marker alapú AR

• A szoftver egy speciális alakzatot használ támpontként, 
mely beolvasása után megjelenik egy, a markerhez rendelt 
virtuális elem.

• Leggyakrabban egy QR-kód

• Léteznek összetettebb markerek is! (pl. egy újság oldala is 
betöltheti a marker szerepét!)
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Alkalmazási területek

• oktatás

• marketing kommunikáció

• műszaki tervezés, látványtervek készítése

• szórakoztatás (játékok) (Pokémon Go)

• prezentációk készítése

• Prezi AR

• könyvtárak
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ShelvAR

• Miami University

• Cél: a polcellenőrzés megkönnyítése

• A dokumentumok gerincére ragasztanak egy címkét 
(marker), melybe belekódolják azok Raktári jelzetét, 
majd ezt a címkét olvassák be az AR alkalmazás 
segítségével.
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A ShelvAR előnyei:

• Akár négyszer gyorsabb polcolvasás.

• Akár 40 %-al pontosabb, mint a hagyományos 
polcellenőrzés.

• Az ellenőrzés után automatikusan létrehoz egy listát a 
hiányzó könyvekről.
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AR könyvek a könyvtárakban?
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iSolar System videó

https://www.youtube.com/watch?v=JVjo3H5IBsY
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Egy lehetséges jövő a könyvtárak számára?
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librARi videó
https://www.youtube.com/watch?v=aMWDnvRBKiw

55

https://www.youtube.com/watch?v=aMWDnvRBKiw


Egy Smart Library Dániában
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A DTU Library

• Technical University of Denmark University Library

• Smart Campus 

• Smart sugárút
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„Élő laboratóriummá válni!”
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Smart fejlesztések a DTU Egyetemi Könyvtárában

• 620 smart LED lámpa

• Jelenleg 20 lámpával tesztelnek
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A lámpákba telepített szenzorok segítségével 
mérni tudják a könyvtárban a…
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A fejlesztésben rejlő lehetőségek

• A lehető legjobb „egyéni” tanulási környezet biztosítása a 
hallgatóknak

• A rögzített adatok elemzése (Big Data)

• Teljes anonimitás!

• „Technológiai játszótér”

• Innovatív könyvtári környezet kialakítása az Egyetem polgárai 
számára

• Környezettudatosság
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Mire jók még a smart LED lámpák?
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Li-Fi (Light Fidelity)

• Az internetkapcsolatot nem rádióhullámokon keresztül, 
hanem egy LED fényforrás segítségével biztosítja.

• 100-szor gyorsabb lehet, mint a jelenleg használt Wi-Fi

• 2016-ban megnyílt az első Li-Fi-vel felszerelt iroda 
Párizsban
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Előnyök/hátrányok
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Hogyan tudok a Li-Fi-re csatlakozni?
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Összegzés

• IoT, IoE, IoLT

• Ez már egy Smart világ? (Smart phone, Smart home, Smart city)

• Útban a Smart Library felé?

• BluuBeam (iBeacon)

• Stackmap

• Augmented Reality (AR) (pl.: ShelvAR, AR könyvek, libARi)

• DTU University Library (Smart LED lámpák, Li-Fi)
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

Zsömle Viktor
E-mail: zsviktor@sze.hu

SZE Egyetemi Könyvtár
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